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Nr. 276. Brașovii, Limi-Marți, 14 (26) Decemvre 1893.

„Politică de împăcare*4-
I.

Brașovii 13 Decemvre v.
C’unîî articulu, care portă tit- 

lulu de mai susu, debuteză oficiosa 
„Pester Correspondent dela 22 De
cemvre a. c. în modă fârte bătă- 
toru la ochi, așa că nu mai pote 
fi îndoială despre aceea, că inspi
rația a primit’o chiar dela ministe- 
riulu de interne.

In acestu articulu se aducă elo- 
giurile cele mai estravagante minis- 
strului de interne Hieronymi pentru 
„politica sa de împăcare, și de apla
nare a diferențelor!], neînțelegerilor^ 
și un lor ti naționale."

Far’ de voie trebuie se-șî pună 
orl-ce cmă nepie<>'upatd întrebarea: 
ce s’a întâmplată în timpulu din 
urmă, de când e Hieronymi ministru, 
ca se justifice câtu-și de puținu glo
rificarea acestuia ca „nobilii pa
triotă" și „înțeleptă omă de stată" 
a cărui „inimă generosă dirigeată de 
unu spiritu clară" a „electrisatu opi- 
niunea publică a Ungariei" și a câș- 
tigat’o pentru idea politicei de îm
păcare ?

Noi nu scimă nimicu, n’amu 
aucj’tă, n’amă ve4utu nimicu ce 
ni-8tr~putâ îndreptăți ' a crede, că 
Ungurii dela putere suntă con
duși de idea împăcării cu Românii. 
Din contra scimă, auc|imă și vedemă 
severșindu-se cjilnicu din partea ocâr- 
muirei și a organe!oră ei fapte, cari 
sunt atâtu de dușmăndse națiunei 
române, drepturiloru și aspirațiuni- 

Iloru ei, încâtă pe basa loră trebue 
sâ cjicemu, că nici odată raporturile 
dintre Maghiari și Români n’au tostă 
mai încordate ca acuma.

Ori dâră prigonirea în stilu 
mare a comitetului partidei ndstre 
naționale pentru o petițiă la Co- 
rdnă să fiă ună semnă, că cei dela 
putere voiescu se impace divergin- 
țele și neînțelegerile naționale ? Mă
surile vexatdre absolutistice luate 
de curendu în contra 4iar®l°ru ro

mâne „Tribuna" și „Fbia Poporului" 
se fiă o dovadă pentru simțulă con
ciliantă și de echitate ală loră ? Ne
sfârșitele procese politice puse la 
cale pentru suprimarea manifesta 
țiunei sentimenteloră naționale prin 
graiu și în scrisă și condamnările 
aspre, cu cari se sfârșescă aceste 
procese, sâ fiă -6re ună viu docu
mentă pentru spiritulă conciliantă 
de care ar fi condusă ac|I opiniunea 
publică maghiară ? Petițiunile ce se 
adreseză la dietă din partea comita- 
teloră maghiare pentru suprimarea 
nisuințeloru naționale române pe 
tdte terenele și cari suntă sprijinite 
de propunerile, care de care mai 
dușmănâse, ce le facă în dietă de
putății unguri, fără deosebire de par
tidă, în detrimentulu liberei desvol- 
tărl și a culturii naționale a Româ- 
niloră, se fiă 6re substratulu unei sin
cere apropieri și înfrățiri între Ro
mâni și Maghiari?

Nu, tbte aceste fapte, ce nu se 
potă nega, n’au nici o importanță 
pentru fbia oficibsă ungurescă. „Pes
ter Correspondenz" este însuflețită 
numai de „cuvintele cordiale și încu- 
ragiatbre", ce le-a trimesu d-lă Hie
ronymi la Clușiu pentru „promo
varea frățietății între Maghiari și 
Români". Aceste cuvinte adresate 
modestului șefă ală Karpat-egylet- 
ului din Clușiu din partea „atotă pu
ternicului capă ală administrației 
interne", să fi electrisată într’atâta 
opiniunea publică a Ungariei, încâtu 
acesta este acți pătrunsă de „idea 
unei politice de împăcare și de apla
nare a diferențelor^, neînțelegeriloră 
și ureloră naționale, pe care a inau
gurate ministrulă Hieronymi și pe 
care a începută acuma a-o traduce 
în fapte în cerculă său de activi
tate".

Așaderă mamelucii lui Hiero
nymi suntă de acea credință, că 
acesta are puterea magică de a face 
prin vorbe cordiale și încuragiătdre 
se dispară deodată ca în povești, di
vergențele, neînțelegerile și urele 

naționale, cari într’o miiă de ani, de 
când esistă statulă ungară, nu s’au 
putută delătura, și acâsta tocmai în- 
tr’un-Q- timpu, când aceste divergențe, 
neînțelegeri și ure au ajunsă culmea 
loră.

Intr’adevără ar trebui se admi- 
ramă pe oficioșii unguri pentru fan
tasia cutezată, ce-o desfășură, decă 
nu amă sci ce soiu de mamelucl 
suntă și cu câtă perversitate sciu se 
pledeze pentru causa nedreptă a ce- 
loră ce-i plătescă.

Avut’aa tote guvernele și sis
temele, ce s’au succedată dela 1848 
înedee, mamelucii loră, der la atâta 
virtuositate n’au adus’o pănă acuma 
nici unii.

Fost’a încunjurată și puterniculă 
ministru de stată de odiniâră, Schmer- 
ling, de o cetă destulă de respec
tabilă de mamelucl, pe când se lupta 
pentru a aduce pe Unguri la ascul
tare și a-i face se se închine siste
mului său politică. Și nu erau atâtă 
de amărîte raporturile guvernului 
austriacă cu Ungurii, cum suntă ac|i 
raporturile nâstre cu guvernulă un
gurescă. Dâr nimănui din ceta adic- 
țiloru puternicului ministru de stată 
nu i-ar fi venită în minte, că diver
gențele Nemțiloru din Reichsrath cu 
Ungurii, s’ar pute aplana cu vorbe 
cordiale și încuragiatbre de frățietate, 
pronunțate din parte-i.

Acesta metodă de a împăca 
popore întregi cu vorbe frumose este 
invențiunea esclusivă a sistemului 
maghiarismului violentă, care ar vrea 
se ne desnaționaliseze și totuși să 
trecă de sistemulă celu mai marini- 
mosă și liberală.

Procesultl pentru Memoranda.
La însciințarea, ce s’a făcută 

acusațiloră în procesulă Memoran
dului din partea tribunalului din 
Clușiu, că suntă citați pe 4’ua d® 
23 Ianuarie înaintea Curții cu jurați, 
d-lu advooatu Iuliu Coroianu, 
unulu dintre acusațl, a făcută în afa

cerea legei de uniune o representa- 
țiune la tribunalu. Acestă represen- 
tațiune o Jăsămu să urmeze după 
„Ellenzek", care 4’®®, ®ă în acesta 
cestiune se așteptă cu mare curio- 
sitate decisiunea tribunalului:

Ilustre d-le Președinte de tribunals, ca 
Președinte alii judecătoriei de pressă!

Actulă de acusațiune presentată de 
stimabilulă d-nă procurorii supremii reg. 
din Clușiu la 9 Decemvre a. c. nr. trib. 
83, datată sub nr. 4412—1893, îmânată 
mie Ia 17 luna curentă, are astfeliu de 
două momente meritorie principale, cari 
după cea mai bună convingere a mea, e 
absolută imposibilă de-a fi judecate din 
partea curții cu jurați în modă justă și 
meritoriei!, fără de a se asculta mai ’nainte 
nisce esperțl neescepționabill și nisce mar
tori asupra fapteloră petrecute.

Unulă dintre aceste momente se re
fere la dovedirea unoră pasage incriminate 
în actulă de acusațiune și estrase din Me- 
morandulă adresată și presentată din în
sărcinarea alegătorilor»! poporului română 
Maiestății Sale împărătesc! și apostolice re- 
gescl, prea înaltului nostru domnitoră și 
rege, întru câtă aceste pasage se referă la 
dreptulă publică ală patriei nostre și la 
desvoltarea istorică a acestui dreptă pu
blică; apoi întru câtă ele suntă de na
tură de dreptă publică istorică de stată, 
cum și întru câtă ele stau în consonanță 
cu evenimentele legislative ale patriei nos
tre petrecute în timpulă dela 1848—1866.

Ală doilea momentă însă se referă la 
combaterea, eventuală la dovedirea aser- 
țiunei cuprinse în acelașă actă de acusa
țiune, că adecă tipărirea Memorandului incri
minată și traducerea și tipărirea lui în limba 
maghiară, germană,'francesă și română, cum 
și distribuirea acelora s’a făcută în urma 
hotărîrei și a măsuriloră luate de comite- 
tulă esecutivă de 25 ală partidei, naționale 
române.

Stabilirea punctului primă prin es
perțl pentru aceea este de lipsă, fiindcă 
atâtă în memoranda cătră Majestate, câtă 
și în orl-care altă modă, descrierea, discu
tarea și aprețiarea din punctă de vedere 
istorică-juridică pe calea pressei a desvol- 
tărei istorice a dreptului publică ală pa-

FOILETONULtT „GAZ. TRANS."

Gloria „Valachâloru(t.
Totă lumea se plânge în contra scâr

bosului șovinismă maghiară. Pentru acestă 
șovinismă a devenită modă, de a detrage din 
caracterulă poporului română totă virtutea 
militară.

Celă ce cunosce însă relațiunile din. 
acestă țâră, nu se va mira de locă, ci le 
va privi cu milă, ca pe nisce svercolirî ale 
muribundului,—acela e paiulă plutindă, de 
care se acață celă ce vre să se înece.

Nu nisce amărîți scriblerî jidano-ma- 
ghiari voră fi în stare să întunece „gloria 
Valachiloră". Aspern, Magenta, Solferino, 
Koniggrătz, Gustozza și o mulțime de câm
puri de bătăliă, au eternisată în istoria mi
litară antică și modernă, ceea ce împăra- 
tulă nostru într’ună singură cuvântă a es- 
primată: „Virtus romana rediviva"

Șovinismulă crede a face o folositore 
„politică1*, presentândă pe „ValachI" ca pe 
nisce lași și omeni ticăloși, fără viitoră. 

Lumea însă la momentă pricepe: unde dă 
și unde crepă. Apoi ’șl aduce aminte de 
sdrobitorea sentință a lui I. C. Bluntschli 
(Geschichte des allgemeinen Staatsrechtes): 
„O doctrină de prudență, care este indife
rentă cu morala, nu mai merită a fi nu
mită politică, de-ore-ce ea convine numai 
unei cete de bandiți".

Marea nefericire a acestei țări e, că 
suntă chiar omeni serioși între Maghiari, 
cari credă, că Românii și Maghiarii n’ar 
pute trăi în acestă țeră fericiți, alăturea 
unii lângă alții, ci că neapărată trebue să 
fiă care-va dintre ei nimicită. Negreșită, 
că altcum nu se pote, îndată ce te-ai pusă 
pe terenulă „poporului domnitoră" (Herr- 
scher-Volk), căci: două săbii nu încapă în
tr’o tecă.

Românulă nu vre să domnescă peste 
alții, der viu nici va suferi vre-odată de 
bună voiă jugulă șovinismului.

In dieta anului 1863/4 Românii au 
avută absolută majoritate, din causă, că nu
mai puțini Maghiari au intrată în dietă. 
Desfidă pe ori și cine să’ml areto ună sin

gură paragrafă, votată atunci, care ar ne
dreptăți pe alte națiuni și ar favorisa pe 
Români.

In luna lui Maiu 1887, cu ocasiunea 
trecerii regelui Carolă de Hohenzollern 
prin Budapesta la Berlină, „Budapesti Hir- 
lap" aduse ună primă articulă însemnată, 
în care între altele dice:

„Va veni timpulă, nu peste multă, 
când nemulă ungurescă va ave să se răs- 
boiâscă pe viață și morte cu nemulă ro- 
mânescă pentru stăpânirea Ardealului. Dâe 
Dumnezeu, ca acesta numai peste o sută 
de ani să se’ntemple" etc.

Care va sădică: MăiValachă prostă, 
aștâptă tu una sută de ani, în acestă timpă 
vomă face noi din cei trei milione de Ro
mâni, decă nu Maghiari curați, der celă 
puțină trei milidne de Pituk Băla și Mol- 
dovân Gergely, restulă se’nțelege de sine: 
domnirea maghiară pănă la marea nâgră.

Prostulă de „Valachă" însă nu vre 
să aștepte „o sută de ani." Elă se bate la 
„Plevna", de unde se întorce încărcată de 
gloriă, îșl întemeiază ună regată indepen

dentă și se arată Europei în întrâga lui 
valore.

Paserea, care „mălaiu viseze" îșl pune 
deocamdată pofta în cuiu. Se pune însă 
pe lucru și înființeză „Kultur-egyletul" cu 
speranța, ca într’o sută de ani să ne „pi- 
tuc-câscă."

Atunci vre-o câțl-va bărbați români 
fruntași se hotărescă a traduce statutele 
»Kultur-egyletului“ din cuventă în cuvcntă, în 
limba română, și cerii, ca se li-se concâdă și 
Românii orii de-a înființa o reuniune, pentru 
cultivarea și apărarea națiunei române, sub nu
mele-. „Opinca română1-1 țOlâh bocslcor). Răs- 
punsulă a fostă negativă.

Cele întâmplate de atunci, pănă în 
diua de adl, ne dovedescă, mai pre susă 
de totăîndoiala, că nervositatea „jupâniloră" 
vine d’acolo, că Românii nu-să aplecați 
să aștepte o sută de ani, cu mânile în sînă, 
c’ună fatalismă turcescă, pân’ce ne voră 
îmbăta, vreamă să dică, adăpa în cultura egy- 
letului. Hinc illae lacrime !

Altcum nici nu pote fi în interesă 
maghiară a aștepta o sută de ani, pentru- 


